Klassementsbepalingen Brabantbekers 2018
1. Definities
Brabantbekers: Prijzen die worden toegekend aan de deelnemers aan het Brabantcircuit die daar op
basis van hun klassering in de bijbehorende klassementen recht op hebben.
Deelnemers: Zwemmers die lid zijn van een vereniging die haar zetel in de provincie Noord-Brabant
heeft en die deelnemen aan een afstand binnen het Brabantcircuit die meetelt voor de
Brabantbekers.
Brabantcircuit: Reeks van open water-wedstrijden die wordt georganiseerd door zwemverenigingen
die hun zetel binnen de provincie Noord-Brabant hebben en die binnen de vergadering van
organiserende Brabantse verenigingen te kennen geven mee te willen tellen als wedstrijd voor het
Brabantcircuit.
2. Leeftijdscategorieën
2.1 De Brabantbekers onderscheiden zeven leeftijdscategorieën:
a. minioren 1, 2 en 3 (jongens en meisjes);
b. minioren 4, 5 en 6 (jongens) en minioren 4 en 5 (meisjes);
c. junioren 1 en 2 (jongens) en junioren 1, 2 en 3 (meisjes);
d. junioren 3 en 4 (jongens);
e. jeugd 1 en 2 (dames en heren);
f. senioren (dames en heren);
g. masters (dames en heren).
2.2 De Brabantbekers maken ten aanzien van elke leeftijdscategorie onderscheid in geslacht. Ten
aanzien van de leeftijdscategorieën c t/m g wordt ook onderscheid gemaakt in de zwemslag.
2.3 Met uitzondering van de leeftijdscategorieën a en b (minioren) kunnen de organiserende
zwemverenigingen zowel vrijeslag- als schoolslagafstanden opnemen, die elk in een afzonderlijk
individueel klassement meetellen voor de Brabantbekers.
2.4 Het is conform de bepalingen van de KNZB toegestaan om deel te nemen aan klassementen van
meerdere leeftijdscategorieën. Het is echter niet toegestaan om als junioren 1 en 2 deel te nemen
aan de klassementen van junioren 3 en 4 en om als jeugd deel te nemen aan de klassementen van
senioren.
3. Puntentelling
3.1 Van de in punt 2.1 en 2.3 genoemde leeftijdscategorieën, geslacht en slagen worden
afzonderlijke klassementen opgemaakt.
3.2 Alle deelnemers aan een afstand, die meetelt voor de Brabantbekers, tellen mee voor zowel het
individuele klassement als het verenigingsklassement. De afstanden zijn gelijk aan het landelijk
klassementen m.b.t. de leeftijdscategorieën vanaf de junioren.

3a Puntentelling minioren t/m senioren (leeftijdscategorie a t/m f)
3a.1 Voor de klassementen van de leeftijdscategorieën a t/m f (minioren t/m senioren) geldt dat de
eerst aankomende deelnemer het maximum aantal van 300 punten krijgt. De overige deelnemers
krijgen een puntenaantal, waarbij de achterstand in seconden op de eerst aankomende deelnemer in
mindering wordt gebracht op de 300 punten, tot een minimum van 1 punt.
3a.2 Een uitzondering op bovenstaande regel geldt voor de afstanden die langer zijn dan 1.000m. In
deze gevallen krijgt de eerst aankomende deelnemer 300 punten. De overige deelnemers krijgen een
gewogen aftrek van punten. Deze komt tot stand door het quotiënt van het verschil in aankomsttijd
in seconden tussen de eerst aankomende en de betreffende overige deelnemer en de afgelegde
afstand in kilometers.
3b Puntentelling masters (leeftijdscategorie g)
De klassementen werken op basis van punten waarbij elke zwemmer per wedstrijdonderdeel punten
behaalt volgens de aan de FINA ontleende formule P = 300 * A * (W/T)3 waarbij:
P = behaalde punten, in twee decimalen
A = (gewogen) afstand in kilometers
W = tijd van de winnaar van het onderdeel
T = tijd van de zwemmer waarvoor de punten worden berekend
Tijden zijn hierbij in seconden op twee decimalen.
Om de masters over de volle breedte vergelijkbaar te maken met de andere leeftijdsgroepen wordt
een omrekenformule gehanteerd die bepaald is met behulp van de Masterwereldrecords per 01-122009 op de 1500m vrijeslag en 200m schoolslag en de historie van de Nederlandse open watertijden. Dit gebeurt met de formule correctie = round (*a* * ( exp ( *b* * (leeftijd - 27) ) -1 )).
De parameters a en b verschillen per slag en geslacht:
Klassement
Vrije slag heren
Schoolslag heren
Vrije slag dames
Schoolslag dames

Factor a
12
18
28
64

Factor b
0,062
0,062
0,055
0,045

Bij de masters wordt voor W en T dus de gecorrigeerde tijd gebruikt. Op deze manier zijn de
puntentellingen van masters en de overige leeftijdscategorieën vergelijkbaar geworden en kunnen
dus eenvoudig opgeteld worden tot één verenigingsklassement.
4. Klassementen
4.1 De Brabantbekers onderscheiden zowel individuele klassementen als een verenigingsklassement.
4.2 Diskwalificatie leidt ertoe dat de deelnemer voor de betreffende afstand geen punt toegekend zal
krijgen en deze afstand binnen de Brabantbekers zal gelden als zijnde ‘niet-deelgenomen’.
4.3 Bij afgelasten van een open water wedstrijd in totaliteit wordt die open waterwedstrijd
niet opgenomen als zijnde te zwemmen wedstrijd binnen de klassementen.

4.4 Bij één of meerdere afgelaste programma’s binnen één open waterwedstrijd, telt het betreffende
programma mee als zijnde verzwommen, maar wordt het individuele klassement opgemaakt op basis
van het aantal meetellende open waterwedstrijden minus 1.
4a Individuele klassementen
4a.1 Deelnemers zwemmen een individueel klassement vol door op een meerderheid van de
georganiseerde wedstrijden binnen het Brabantcircuit te hebben deelgenomen aan een afstand voor
een bepaalde categorie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in zwemslagen.
4a.2 Het individuele klassement wordt opgemaakt door de som van de beste prestaties (uitgedrukt in
het puntenaantal) die tezamen een meerderheid van de georganiseerde wedstrijden binnen het
Brabantcircuit vormen. Alleen de beste prestatie van een wedstrijd telt dus mee.
4a.3 Indien toepassing van de vorige artikelen leidt tot een gelijke stand voor een plaats die recht
geeft op een prijs, dan wordt het hoogste puntenaantal van de eerstvolgende wedstrijd over
dezelfde categorie en slag binnen het Brabantcircuit dat onder 4a.2 niet meetelde doorslaggevend.
Indien deze toepassing nog altijd leidt tot een gelijke stand, dan wordt het puntenaantal van een
volgende wedstrijd op dezelfde wijze doorslaggevend. Indien de voorgaande bepalingen geen
verschil in klassement maken, dan wordt de doorslag gegeven door het totaal aantal gezwommen
kilometers dat een zwemmer 300 punten heeft opgeleverd.
4a.4 De individuele master klassementen worden bepaald aan de hand van de puntentelling in 3b.
4b Team-Relay
4b.1 Wedstrijdonderdeel waarbij leden van één KNZB-vereniging samen een wedstrijdnummer
verzwemmen, dient het team te bestaan uit 4 deelnemers waarvan 2 vrouwen en 2 mannen. Een
team samen met 4 zwemmers moet uit dezelfde vereniging zijn.
De zwemmers kunnen samengesteld worden uit de leeftijdscategorie junioren, jeugd en/of senioren.
Er wordt gezamenlijk een afstand vrije slag afgelegd in een tijdrace.

4b.2 Voor de klassementen geldt dat het eerst aankomende team het maximum aantal van 300
punten krijgt. De overige teams krijgen een puntenaantal, waarbij de achterstand in seconden op de
eerst aankomende deelnemer in mindering wordt gebracht op de 300 punten, tot een minimum van
1 punt.
4c Verenigingsklassement
4c.1 Het verenigingsklassement komt tot stand door de som van het totaal aantal punten van alle
deelnemers binnen een vereniging. Hier tellen dus alle prestaties per wedstrijd.
4c.2 Nieuw vanaf 2015 is het meetellen van het Team-relay in het verenigingsklassement wordt
opgemaakt op basis van het aantal meetellende open waterwedstrijden.

5. Prijzen
5.1 Slechts deelnemers die een vol klassement hebben gezwommen komen in aanmerking voor de
prijzen bij de Brabantbekers.

5.2 Ten aanzien van de leeftijdscategorieën a t/m f (dus met uitzondering van de masters), geslacht
en slag worden de deelnemers die in de individuele klassementen bij de eerste drie zijn geëindigd
beloond met een prijs.
5.3 De winnaars van de individuele klassementen mogen gedurende één jaar de titel ‘Brabants
klassementskampioen open waterzwemmen’ voeren.
5.4 De allround-winnaars van de individuele klassementen in leeftijdscategorie e en f zijn gedurende
één jaar in het bezit van de Brabant Wisselbeker, aangezien deze leeftijdscategorie gezamenlijk
deelnemen aan hetzelfde programma.
5.5 De verenigingen die bij de eerste drie zijn geëindigd in het verenigingsklassement worden
beloond met een prijs.
5.6. Voor de leeftijdscategorie g (masters) worden prijzen beschikbaar gesteld aan de hand van het
aantal deelnemers met een vol klassement. Per 10 deelnemers met een vol klassement wordt een
prijs beschikbaar gesteld met een minimum van 3 prijzen per geslacht en slag.

